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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
Οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές αποτελούν τον κορμό κάθε συστήματος ΕΕΚ και κάθε 

εκπαιδευτικής παρέμβασης. Οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές ΕΕΚ χρειάζονται ένα 

ισορροπημένο μείγμα τεχνικών, μεθοδολογικών και παιδαγωγικών δεξιοτήτων για να 

κεντρίσουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων ΕΕΚ και να διευκολύνουν τη μάθηση. Η 

επιλογή της διδακτικής μεθοδολογίας εξαρτάται από την αρχική ανάλυση των μαθησιακών 

αναγκών και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του στόχου αναφοράς. 

Ο στόχος της ενότητας κατάρτισης είναι να επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους να 

αποκτήσουν μια εικόνα για την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειές της, να μάθουν τι 

επιπτώσεις έχει η κλιματική αλλαγή στη συμβατική γεωργία και τι μορφή μπορεί να έχουν οι 

διαδικασίες της κλιματικής προσαρμογής στη γεωργία. Μια μορφή βιώσιμης, οικολογικής 

και πολύ προσαρμόσιμης γεωργικής μεθόδου είναι η περμακουλτούρα. Αυτό θα επιτρέψει 

στον χρήστη να εξοικειωθεί με αυτήν τη μορφή γεωργίας, να καταλάβει πώς λειτουργεί η 

περμακουλτούρα και ποια προϊόντα μπορούν προκύψουν από αυτήν. Οι χρήστες θα έχουν 

τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις δυνατότητες, αλλά και τις ευκαιρίες και τους κινδύνους, 

καθώς και τη χρήση των πόρων σε αυτή τη μέθοδο καλλιέργειας.  

Η ενότητα προετοιμάζει τα βασικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των 

αντίστοιχων ενοτήτων που αφορούν αυτή την ειδική μέθοδο και δίνει στους χρήστες την 

ευκαιρία να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με αυτά τα θέματα με διεπιστημονικό τρόπο. 

Η ενότητα έχει αναπτυχθεί με τρόπο που επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ στη 

μαγειρική και αντίστοιχα στην ηλεκτρονική/ μηχατρονική να την παρακολουθήσουν από 

κοινού. Η ενότητα αποσκοπεί στην προώθηση δεξιοτήτων στον τομέα της διεπιστημονικής 

συνεργασίας και της κριτικής σκέψης. 
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Σχήμα 1. Πηγή: wikimedia.org 

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελούν μια καθολική έκκληση για δράση, με στόχο την 

εξάλειψη της φτώχειας, την προστασία του πλανήτη και τη βελτίωση της ζωής και των 

προοπτικών όλων των ανθρώπων στον κόσμο. Οι 17 Στόχοι υιοθετήθηκαν από όλα τα κράτη 

μέλη των Ηνωμένων Εθνών το 2015, στο πλαίσιο της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη, η οποία καθόρισε ένα 15ετές σχέδιο για την επίτευξη των στόχων1. 

 

 
1 UN, The Sustainable Development Agenda “https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/.” 

Πρόσβαση στις 23 Ιουνίου 2021.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
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Σχήμα 2. Τι είναι η βιωσιμότητα; Πηγή: YouTube, Rio ESG. 

 

2. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Η γεωργία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις κλιματολογικές συνθήκες, επηρεαζόμενη 

φυσικά και από το κλίμα. Η οικολογική γεωργία είναι η καλλιέργεια τροφίμων σε 

διαφορετικά συστήματα που είναι πλήρως βιολογικά (δεν περιέχουν χημικά) και δεν 

χρησιμοποιούν μονοκαλλιέργειες. Τα συστήματα αυτά, αναπτύσσουν και διατηρούν τη 

γονιμότητα του εδάφους, διατηρώντας το σωστό μείγμα φυτών (συμπεριλαμβανομένων των 

αζωτοδεσμευτικών φυτών) στη γη όλο το χρόνο, χρησιμοποιώντας περισσότερο δέντρα 

πολλαπλών χρήσεων και άλλα πολυετή φυτά. Τυχόν λιπάσματα ή σπρέι είναι 

κατασκευασμένα από φυτικά υλικά, όπως εκχύλισμα κομπόστ ή οικολογικό εντομοκτόνο 

(neem oil). Πρόκειται για γεωργία που βασίζεται σε φυσικό σύστημα.  

 

Εικόνα 3. Τι είναι η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ; Τι σημαίνει ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ; Η έννοια της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, Πηγή: YouTube, The Audiopedi 
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3. ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Η βιώσιμη γεωργία ενσωματώνει πολλές εναλλακτικές λύσεις της μη συμβατικής γεωργίας, 

που συχνά ονομάζονται οργανικές, αναγεννητικές, εναλλακτικές, οικολογικές ή χαμηλές 

εισροές2. Ένα αγρόκτημα που είναι βιολογικό ή εναλλακτικό, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι  

είναι βιώσιμο. Για να είναι ένα αγρόκτημα βιώσιμο, πρέπει να παράγει επαρκείς ποσότητες 

τροφίμων υψηλής ποιότητας, να προστατεύει τους πόρους του και να είναι περιβαλλοντικά 

ασφαλές και κερδοφόρο. Αντί να εξαρτάται από αγορασμένα υλικά -όπως λιπάσματα-, ένα 

βιώσιμο αγρόκτημα βασίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο σε ωφέλιμες φυσικές 

διαδικασίες και ανανεώσιμους πόρους που αντλούνται από την ίδια γεωργική 

εκμετάλλευση. 

4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 
Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει 

η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή. Η αύξηση του πληθυσμού, μαζί με την τεράστια κλιμάκωση 

των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων έχει εγείρει αρκετά ερωτήματα σχετικά με τη 

βιωσιμότητα των φυσικών πόρων στον πλανήτη μας3. Κανένα μέρος της Γης δεν μένει 

ανεπηρέαστο από τις επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων ή της ρύπανσης. Ο 

συνεχώς αυξανόμενος ανθρώπινος πληθυσμός και η αύξηση της κατά κεφαλή κατανάλωσης 

έχει θέσει μεγάλο περιορισμό στους φυσικούς πόρους. Επιπλέον, η αστικοποίηση, η 

εκβιομηχάνιση και οι σύγχρονες γεωργικές πρακτικές έχουν μολύνει τους υδάτινους πόρους, 

τον αέρα και το έδαφος σε όλο τον κόσμο. Οι φυσικοί πόροι όχι μόνο υπεραξιοποιούνται, 

αλλά μολύνονται και με τοξικές χημικές ουσίες, καθιστώντας δύσκολη την επιβίωση των 

μελλοντικών γενεών. 

 

 

 

 

 
2 Reganold, JP, Papendick, RI, & Parr, JF (1990). Sustainable Agriculture. Scientific American, 262 (6), 112-120.  
3 Arora, N.K. (2018) Environmental Sustainability—necessary for survival. Environmental Sustainability 1, 1–2. 
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5. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Μια γραμμική οικονομία παραδοσιακά ακολουθεί βήμα-βήμα το σχέδιο «αγορά-παραγωγή-

απόρριψη». Αυτό σημαίνει ότι οι πρώτες ύλες συλλέγονται, στη συνέχεια μετατρέπονται σε 

προϊόντα προς χρήση, έως ότου τελικά απορρίπτονται ως απόβλητα. Η αξία δημιουργείται 

σε αυτό το οικονομικό σύστημα με την παραγωγή και την πώληση όσο το δυνατόν 

περισσότερων προϊόντων4. 

Η κυκλική οικονομία πρόκειται για μια αντίληψη ή σύστημα που διατηρεί την προστιθέμενη 

αξία ενός προϊόντος όσο το δυνατόν περισσότερο, εξαλείφοντας τα απόβλητα. Όταν ο 

κύκλος ζωής ενός προϊόντος φτάνει στο τέλος του, διατηρείται στην οικονομία ως πόρος που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί εποικοδομητικά και επανειλημμένα, δημιουργώντας μια 

περαιτέρω αξία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014). 

 

 

Εικόνα 4. Κυκλική Οικονομία. Πηγή: Pinterest 

  

 
4 How is a circular economy different from a linear economy? 
https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/en/knowledge-map-circular-economy/how-is-a-circular-economy-
different-from-a-linear-economy/ Πρόσβαση στις 23 Ιουνίου 2021 

https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/en/knowledge-map-circular-economy/how-is-a-circular-economy-different-from-a-linear-economy/
https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/en/knowledge-map-circular-economy/how-is-a-circular-economy-different-from-a-linear-economy/
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